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III rok studia pierwszego stopnia 

Prosimy o dokonanie wyboru jednego z poniższych fakultetów i przesłanie 
informacji mailowej (isns-z@isns.uwedu.pl) do czwartku, 22 listopada 2012. 
Limit miejsc: 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Fakultet kończy się 
zaliczeniem na ocenę. 
NIEDZIELE 11.45 – 15.00: 02.12; 09.12; 16.12; 13.01 

FAKULTET 1 „Korupcja i przeciwdziałanie” Prof. J. Kurczewski/dr A. Mica 
OPIS: Korupcja wciąż stanowi poważny problem i jedną z najgoręcej 

dyskutowanych w Polsce kwestii. Jednakże korupcja nie jest zjawiskiem nowym ani w 
historii ani w życiu społecznym, stąd też ogólnym celem kursu jest pokazanie tego 
fenomenu w możliwie najszerszej perspektywie historycznej, socjologicznej, 
ekonomicznej i prawnej odnosząc się jednocześnie do aktualnej sytuacji w Polsce. 
Pokazując przykłady konkretnych sytuacji, które miały miejsce w Polsce i w innych 
krajach ukazane zostanie jaki wpływ wywiera korupcja na różne obszary życia 
społecznego i jak próbują z nią walczyć poszczególne instytucje i organizacje państwowe, 
międzynarodowe i pozarządowe. Dyskusji poddana zostanie również kwestia badań nad 
korupcją - przede wszystkim problemów metodologicznych i teoretycznych. 

Zakres tematów: 
1. Czy możliwa jest socjologia korupcji? 
2. Dynamiczna koncepcja korupcji 
3. Korupcja w Atenach 
4. Korupcja w Prusach Książęcych 
5. Korupcja w Rosji i Królestwie Polskim  
6. Korupcja a biurokracja 
7. Klientelizm, kumoterstwo, nepotyzm 
8. Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania korupcji politycznej w Polsce 
9. Etyka w służbie cywilnej 
10. Culture of corruption 
11. Korupcja jako problem społeczny  
12. Łapownictwo w świetle teorii wymiany społecznej 
13. Korupcja w farmacji w świetle teorii systemów autopojetycznych 

Po ukończeniu przedmiotu student powinien przyswoić informacje o zasięgu, rozmiarach i 
formach korupcji oraz powinien być zaznajomiony z różnorodnymi aspektami zjawiska 
korupcji w Polsce i na świecie. Powinien posiąść wiedzę umożliwiającą samodzielne 
teoretyczne rozważania nad zjawiskiem oraz wiedzę metodologiczną pozwalającą na 
badanie korupcji w jej różnych przejawach. 
Po ukończeniu przedmiotu student powinien być zaznajomiony z różnorodnymi aspektami 
korupcji w Polsce i na świecie, powinien potrafić określić, jaki wpływ wywiera korupcja na 
różne obszary życia społecznego  oraz posiadać wiedzę do samodzielnej analizy zjawiska 
i badania jego różnorodnych przejawów. 
FAKULTET 2 „Pozarządowe inicjatywy lokalne” dr Barbara Lewenstein 

OPIS: Celem zajęć jest zapoznanie studentów  z strategiami i metodami 
dokonywania zmiany społecznej na poziomie lokalnym przez pozarządowe inicjatywy 
obywatelskie.  Przedstawione zostaną różne formy działań podejmowanych przez 
organizacje pozarządowe na rzecz rozwoju lokalnego,  ich wpływ na społeczność lokalną, 
a także socjologiczne uwarunkowania skutecznej realizacji tego typu inicjatyw w 
środowisku lokalnym. W szczególności omawiane będą polskie i amerykańskie programy 
mające na celu:  poprawę sytuacji  ekonomicznej społeczności (inicjatywy z dziedziny  
ekonomii społecznej m.in kluby pracy, inkubatory przedsiębiorczości, banki czasu, 
spółdzielnie socjalne); wzmocnienie więzi lokalnych i (metody wyłaniania liderów i 
budowania przywództwa lokalnego, animacja społeczno - kulturalna); rozwoju filantropii 
lokalnej (fundusze lokalne); wzmocnienie grup zmarginalizowanych (inicjatywy na rzecz 
kobiet, mniejszości narodowych, osób niepełnosprawnych); polityczne mobilizowanie w 
kierunku protestu.  Powyższe zagadnienia przedstawione będą w powiązaniu z 
koncepcjami zrównoważonego rozwoju lokalnego, zastosowaniem teorii kapitału 
społecznego do analizy układów lokalnych oraz badań socjologicznych na temat  
aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i jej kulturowych uwarunkowań. 

Po zakończeniu zajęć studenci posiadać będą wiedzę na temat najnowszych metod 
animacji środowiska lokalnego, opartych o strategię budowania kapitału społecznego. 
Będą wiedzieli w jaki sposób skutecznie mobilizować zasoby lokalne do rozwiązywania  
problemów społecznych.  Dostarczona im wiedza na temat  modelowych programów 
organizacji aktywizujących  pozwoli na zbudowanie autorskiego programu działań w 
środowisku lokalnym, orientację   w możliwościach finansowania oraz skuteczną 
realizację.  


